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Op een en twintig januari negentienhonderd vier en negentig -
verscheen voor mij, Henricus Gerardus Maria Theresia Derks
notaris te Budel: _ _'
"^^ ^^^^ Joannes Petrus van den Witbenboer . planned'chlngl agënren voorzitter van de Intermediaire Stichting van de Universele -

Centraal Persoonsregister te 's-Gravenhage en zijn postadres —
hebbende: Postbus 32^1, 5660 AH Geldrop, van Nederlandse
nationaliteit, ongehuwd en nooit gehuwd geweest
De voormelde stichting is statutair gevestigd té Geldrop, heeft'de voormelde postbus als postadres en is ingeschreven in het —stichtmgenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken ~—
voor Zuidoost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer S 92925 -
De comparant verklaarde als planned change agent werkzaam te ---
zijn in een soort functie als gericht veranderaar van een
systeem waar hij en anderen onvrede mee hebben en dat hij een —verklaring wenst af te leggen met inachtneming van de artikelen
5 en 7 van de Nederlandse Grondwet, handelende over eenieders —
bevoegdheid bij de bevoegde macht schriftelijke verzoeken in tedienen en het recht te protesteren, alleen of georganiseerd. —
De comparant verklaarde aldus het volgende- —
" De Nederlandse regering heeft meegewerkt aan de totstandkommg van de Universele Verklaring van de Rechten van de -
Mens, zoals die in het jaar negentienhonderd acht en veertig -
door de United Nations Organization (U.N. O.) werd vastgelegd.

-

In artikel 25 van die verklaring staat een aantal -
" voorwaarden, aan welke voorwaarden de Nederlandse Staat —=-—
beloofd heeft zich te zullen houden. •

II

Nederland is een vrije democratie, waarin de burger het recht~heeft te protesteren en zijn mening vrij te uiten, zoals
onder andere is vastgelegd in de artikelen 5 en 7 van de ~

" Nederlandse Grondwet.
" De huidige maatschappelijke orde in Nederland wordt nolll'----
^^

gekenmerkt door fundamentele belangentegenstellingen. — .-
Daarin kan slechts wijziging worden gebracht door

" fundamentele herstructurering van het maatschappelijke
systeem, waarvoor veelal een conflictstrategie in een —

" planned change nodig blijkt te zijn om resultaat te boeken.
^^

De huidige machthebbers zullen immers alles in het werk -^
stellen om de status quo te handhaven, aangezien dat hun
eigen belangen het meest dient.

" Speciaal de machtige syndicale machtsmonopolies brengen het —
publiek grote schade toe.

II

Zij zijn dus bij voorbaat verdacht, omdat zij gebrandmerkt —
zijn als de m schaapsvel gehulde handhavers van een

" gewraakte maatschappelijke orde en een gewraakt
" maatschappelijk systeem.

In deze beslissingsstucturen van deze autoritaire I

II

samenwerkingsstrategen, waarin besluiten worden genomen over -
de hoofden heen van de mensen die erdoor geraakt worden
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verzaken zijn hun functie en taakstelling en plegen zij in ^™.-«

feite zelfs roofbouw in hun omgeving. -—

»

^ ^^^^^^^^^^^^^

In deze sinistere wereld wordt deugd niet beloond; =»«— -.--^™^^

hoge inkomens zijn een teken van geslaagd gedrog» —•-»-»--.™^

Winst is een symptoom van uitbuiting, rente van een ™-».--^-~»»,^

arbeidsloos en dus immoreel bestaan. «-~.^^-.™-™.^-»-«»™«.»-^™^^~^«.-»™„^^

De autoriteiten staan welwillend aan de voet democratiserings-»
oefeningen toe, opdat zij inmiddels rustig verder kunnen -'-™».

gaan met hun beslissingenspel . »«,-™-»™-.™~»-.- ,„™„„™™»„-.-»™»-™»._^

Ik ben een zwendel en corruptie op het spoor van misstappen »--

en valse verklaringen in de medische zorg en gezondheidszorg -.

- en heb daarvan de bewijzen - die het nationale systeem -«--.-^^

dermate ondermijnen ^ dat het niet getolereerd kan en mag "»«"-^-.

worden dat het een en ander in de doofpot wordt gestopt « -=.--™^-=

Zulk een deraillement is het staatsbestuur blijkbaar niet •—--•^

vreemd. • ——•

—

. .„_„» .„™„—

.

„»„^„

Ook het staatsbestuur loopt van tijd tot tijd langs de rails -

en weet zelfs de rails niet meer te liggen. —~.-"™™^^--.-™

Ondanks dat ik vele brieven aan het staatsbestuur heb -.-™-.<-™-.™»

gestuurd j bleef zijn antwoord meestal als een stolp over de —

Zoals sommige diersoorten zich voor hun belagers doodhouden^ -

zo vlucht het staatsbestuur voor zijn verantwoordelijkheden —

~

in een toestand van uiterste zelfingekeerdheid en kapselt —-»

het zich vervolgens hierdoor hermetisch af van het ™^-™™-^-.»-»™^

Nederlandse volk, --—

•

~---™ .„„„___„__„„„™™„-„__-„^^™^^^™™»»

Dit komt mij wel enigszins, ja zelfs behoorlijk radicaal ™™".-™'-

vreemd voor « -.---»-— -.^ ™ .—^— -.—

^

»—-—^™-.-„-.»-~.»™-.™™-=.»

Dat radicaal vreemde zit hem in het effect van een weinig «-—
gewone denktucht^ een nuance van een geforceerde vluchtweg -—
met hier en daar een beetje oppervlakkige denkmethodieken, —
De handel en wandel (handelwijze) van het staatsbestuur --."»»-»

bracht dat staatsbestuur juist in een ijle atmosfeer. ^™-.—.™-

Dat is: in een nauwelijks ^ ofwel zogenaamd weten - de -- -™™™«-»"

intelligentie van het staatsbestuur is goed ^ zelfs zeer goedj

maar de belangstellingssfeer van het staatsbestuur is beperkt
unilateraal - en. even daarna zelfs in een leegte^ in een ~--
niet-weten . »»-»™».™».^™™».«™-=-™».--«_«.™==.»--™-.™-^_™™».~»-.-.™-.™-

De positie van het staatsbestuur is in dit raamwerk adherent
aan de barrière, een toestand die in zulke situaties radicaal
versplinterd moet worden ten behoeve van het nieuwe evenwicht
Evenwicht betekent hier immers gezondheid, de normale -»-»™-— -"

situatie, en het ontbreken van het evenwicht duidt op ziekte
van het nationale gezondheidssysteem. ---——-»~—-~»-.~~.-™»»-""-—

Het moge duidelijk wezen, dat het lanceren van het «._-.-."'—

vorenstaande literaire vernuft, de subjectieve knopen zal —-'

lossnijden uit het draadwerk van het verstandelijke —-.----"-"•

innerlijke van het staatsbestuur en vervolgens die knopen uit

dat innerlijk zal lichten, en door het metafysische gordijn -

dat dat innerlijk hermetisch omhult, heensmokkelt en die -—'-—"

knopen vervolgens in de vrije buitenlucht op het volk los zal
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laten, zodat dat volk er massaal innerlijk door omslaat. --
' De bewegingsstorm die dit teweeg gaat brengen, doet de haren »
' op de hoofden van de mensen rechtovereind waaien. -.-.»»»».™-»«,™™™^
' Het staatsbestuur laat de wind van het ongewisse door de ^^^-^^
voorvallen waaien. -™-™™- .-,-.«„„„_ .™™».™„„™.^ =„__„„
Het vraagstuk van en over de gezondheidzorg ligt heden weer ~
volop in het middelpunt van de belangstelling en dit zal de ~
komende jaren wei zo blijven, ~—-—»—»—.».-.».™»^„™™„^™
Als het hier gaat om een gebeurtenis die een zodanige —-.»™-»_
verstoring van het evenwicht betekent, dat er op dit moment -»
en ook in de toekomst er niet mee in het reine kan worden ".™»-.
gekomen en iedere burger er vraagtekens bij blijft plaatsen, ™
is er een crisis. —»—.™™.^.^— ».„„„ ,„. .„„__ >-»---~--™™-™-.™^™_.„l™_
" Een noodbrug over een te wijd geworden kloof, een kloof die
alsmaar groter wordt en van welke noodbrug overigens de -™».«.~.».

bruggehoofden ontbreken ."—

.

.„ „ „„.^ -™„™»„™™^^„
Tot hier in dit betoog ontvouwde zich in vogelvlucht voor de »
geest van het staatsbestuur een worsteling van intellect, ——
waar enige denktucht aan vooraf is gegaan. —

-

- »-.„»„l™„„„„
Was het niet dat het staatsbestuur aan de grond genageld -^™™»-»
stond en tot niet veel meer in staat was dan tot grenzeloze »«
verbazing? ~"»— »-»-»»™„

—

^^^^^^^, ^^, ,_™_„_
Deze verbazing zou het staatsbestuur trachten te verjagen —
door de overweging dat ik een met dat staatsbestuur een -™^^-™»-
vooralsnog door dat staatsbestuur niet te begrijpen grap had -
uitgehaald. —--"«—».-—.»—.-——.>.-..„„.„„ _, »^»».^„»„___„_„
Maar juist op dat ogenblik dt het staatsbestuur nog maar even
met deze gedachtengang de natuurlijke orde van zaken had ™™™
hersteld en tot overeenkomstige maatregelen kon overgaan, —-»-
smolten de voorgenomen maatregelen weg en moest het staats- »-.

bestuur getuige zijn van een mirakel, ware het niet dat het »-
staatsbestuur nadien het onnatuurlijke had verdrongen en deze
literatuur - dit betoog - nogmaals in ogenschouw heeft ---— -«-«
genomen * ™- — .^^^^^„„ .„ __^ ^^ ^„„____
De wetenschap kan name lijk.--niet blijven stilstaan bij het »-»»»».

slechts constateren van feiten, zij zoekt naar samenhang en »-
naar een verklaring, —~~".—»--~^^^„™„„»„»™„ .„„.^ „.„_„»„
Dit blijkt uit de hierna te melden akten van verklaringen •»
onder ede en uit rapporten, brieven, kranteberichten , -=.™~™».»-.»
verwijzingen naar boeken, bandopnamen, enzovoorts. ™-«».™».™^™»».™
Daarna zullen er keuzes moeten worden gemaakt en kiezen is «-»-
niet alleen het zigzag tussen alle verklaringen door zoeken ~
van een veilige vluchtweg;--— --.~«~-»-™^»-™^„^™ ,„^^ ^„„„„.^
dat zou al schuivende het zoeken zijn van een veilige —--.-^-.^ ™
vluchtweg , ~ ™™^™-„„».__ ._, .---.».„__™ -.„_™^„____ _„_.
Zoals ik al eerder heb aangehaald, zou de herinnering hier ~—

-

voorgoed zijn weggebleven, maar de feiten bleven wel, ~^^~^^^^
geraamte als zij waren van het verleden. ».--.-»—»™-»™™l™^™„„
Het eigen van de feiten is datgene wat de feiten tot -^^—.^^^^
"verleden'' maakte, tot het verleden dat ons, wanneer het -^^^^^^
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" Sfvf? T '"^"'' ^^ ^''^"^ ^°^t inhouden. —.^.^ v

" Zaken en bewijzen EÏÏs voorm^tfr' ^^ ^^"^ "^ problemen
" tot ons d^STdSlen -

^°°™^" '^^""^" °°^ heden onbelemmer

anderen wensten anoniem te blijven.™—™™"""!!'""^^!"""""""""""!'"!""""^"^
^^

Ik kan te allen tijde een verklaring onder ^érifleZL^
""^^^

" inhoudende dat ik inderd^s^ri h^o h^ f 1
^ ai leggen, »»»=^-

" gevraagd. -.»™»^^Li;^!!_!
deskundigen om advies heb ^^-^

" Mijn persoonli ike seesf h^^^^f^f m^ ^ k- • TT " '
"" ——-— ««»».-»-

" wnnlr^^^ o<.k ^
ëeesü neet t mij bij mijn eerste wel zéér ™--

:; E n5— --" ^^i^^^—
" biikve°M :zTz:: '"'^ '"'"^^^ seop~;nd~"d"ie"".7rëe"n'"b;e~dir:

" en Lj enSirstanoen r:r"'"^^ '"" "°°'^'^"" ^^^ «^^^1 «-
" brachten !'l!!!!!!"_^l!^f

Persoonli jke^ontwikkeling hoger

• orheT^olr^l-Lnel ^^^^IJÜ^^ ^^ wondeT-eT^kr:

"

t:t°gev:ifdirifdar".'%';^'^ ^^^ het-staatbe'si^ürhieir::
" beschouwjL^i .

staatsbestuur heden in algemene --^„-„„^Deschouwxng als ongrijpbaar beleef -

• bedoPl'd
^'^'"'^'^ "'^' '^'^ '^ dat~vöördrpöïitnk"'aIIiin~IIIIbedoeld IS, maar dat ook alle burgers daarbij partlfzïin '

' sSn: ^^ staatssecretaris van Volksgezondheid de Ler--:,:::Simons, mij mede in een brief. Z ___
' Horizonverruiming moet dan de 'vertroebelde situaMP

""" '

;::rt "Sïïnrhe^'^^^^
'^"^^^" ^°°^ -" nie^r::::: ie"htr:::::voorts dient het volgende gezegd te worden: - „„„

;uur —
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Elke Nederlander als staatsburger , alleen of in groepsverband,
heeft het recht en ook de plicht onvolkomenheden en uitwassen
in het nationale gezondheidszorgsysteem aan de kaak te —.™».~^«.

stellen en daarvan verbetering te eisen* -—•— -.-.-.™».™^

—

.^^^^^^^
' Dit volgt uit de artikelen 7 en andere van de Grondwet. ——

«

^ De nationale, politieke, medische zorg en de gezondheidszorg -
' worden enerzijds gekenmerkt door een zekere wildgroei van —.~-
' activiteiten op sommige plaatsen, anderzijds door het blijven
' voortbestaan van blinde vlekken op de kaart» -.«»»«.»=.»™~^™«.-.™--.»».™.«,™™

' De nationale en locale gezondheidsvraagstukken blijven naast ™

de algemene en partiële vraagstukken nog steeds onverminderd -

om een oplossing vragen. »-»»—. »-»-=».™»-»-,-.^™„ ,™™™-.»._™™__„„™._„__

Aan dit laatste wordt jammerlijk genoeg niet altijd de hand »»-

gehouden. —— -»^.^—™-.=™«™-=-.™™™-.»-»-»-.-»»_,^^„-.„„«,^„„™™______™_™„_„

Er is een indrukwekkend bouwsel ontstaan waarvan de indeling -

uiterst ondoorzichtig is^ "de lappendeken van de gezondheids-
zorg*' . -"-—-».--,™™—.

—

. ---=»™.«_™™™__™__™._™. ,™™«».™™^_„„„™™™._„™_„

Deze ondoorzichtigheid is er in de loop der jaren niet minder
om geworden j ondanks de vele pogingen daarin verheldering te »

Ook de sterk toegenomen kosten van de geneeskundige zorg en --
de gezondheidszorg met daarnaast de twijfel aan het feitelijke
rendement ervan ^ zijn problemen van de eerste orde» ™-»«™».»^™^-

De oplossing om te komen tot een betere afstemming van de ™».™«-

onderlinge functies is soms een kwestie van beter management j-

soms van een ander beleid en bestuur en soms van een betere —
programmering en het stellen van duidelijke prioriteiten « ——-
Soms liggen deze problemen in de politieke sfeer of in ™=™^».™^--

financiële regelingen « .^^^^^^^.—.„„„„„_„«.™™™^___„_„™_„„„__
De werkelijkheid is ook hier weer de pendante tegenstelling —
en laat ons zien dat oplossingen niet of niet tijdig worden «--

uitgevoerd of soms niet aan de orde worden gesteld, .«.—«..—

,

In de redeneertrant van de visie van het volk wil dat zeggen -

dat de keuze van het in te zetten instrument voor de ——.—.-»-
bevordering van de gezondheidszorg "onjuist" is„ »»«™«.»»^™™.-»».^„_

Een polarisatie vanuit de politiek-dualistische denkmodellen -
geniet thans een bijzondere populariteit als hulpmiddel voor -

de verklaring van de gezondheidswerkeli jkheid en de sociale --
' werkelijkheid en als instrument voor het sociaal-politieke =--»""

* handelen op micro- ^ meso- en macroniveau van de besluit- ».»-=»

^ vorming . — -—•— —»- —-—-— .—.™™™- -„„_™™___
^ Uit dualistische denkmodellen (dyades) spruiten stagnatie en -
^ revolutie voort» ~»-~-~»~

—

.^^^^^.—„„__—.„__„»._™™™™.„™™™___™„„_„„„
^ Een ander voorbeeld is de beschrijving van de sociale ^™™.^~.-»~.™.

' werkelijkheid vanuit de tegenstelling tussen conflict en ""—™™™.

^ harmonie . -~^-.~-—-~——^™--„-.™»_„™.„„„_„„™„..—„„„ .„™™™™_. „„
^ Een voorbeeld zou genoemd kunnen worden voor de mogelijkheid -
' voor modelbouw in het sociale leven of in het gezondheidsvlak»
' Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het denken in dyades, ™

' maar van het denken in drieheden (triaden). _.-™™»„-.™„-..
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We kunnen daarom over een triade ook spreken als een driele
model of beleidsplan» ™-.«~»^»,-^™™™».™.-.».»--—.™-»^™™--»=.»——»™-—.».™-»».~

Bij de polarisatiestrategen als (bij) het staatsbestuur vol
bij een tweelingmodel van denken een dwingende keuze. »—.-.-.

Een protest uit onvrede van uit het volk volgt dan meestal»
Bij een drieledig model is er in het beleidsplan nog een —
tussenfase en zou men eigenlijk moeten stellen dat men —-•—

-

voortdurend blijft bijsturen in positieve gedachten, ook bi^

de uitvoering daarvan j en hierbij het volk in totaal betrek
Wij noemen dit "beheerste discontinuïteit" en dit geniet —
duidelijk, de voorkeur boven het polarisatiesysteem» -^~™™»>™™.

Waarom is het van belang beheerste discontinuïteit als een
afzonderlijke veranderingsstrategie (planned change ) te —•
onderkennen? ^^~—~~-—.™».»~™_-,«-™-

—

.^^^^.—__„_™^^^.—.—.—„™-.™.

Het antwoord daarop is dat de mens "het volk", in het plan -

zelf mee kan groeien en zelf mee kan denken over hoe de -—---

toekomst er uit zal moeten zien en hoe dit toekomstbeeld —--

verwezenlijkt moet worden. -»«™.-=-.™-^™»-»^»».—=».-™ ».».«.«-»«. ^—™-»»^=™™^

Deze keuze kan pas bewust gemaakt worden , wanneer alle -«—--

mogelijkheden gekend worden en de consequenties daarvan —

•

overzien worden. •—•- —.—

.

»».»»=»-.——.». ™»-

Mie echter kiest voor de polarisatie, versterkt onherroepel:
het wantrouwen, vergroot de intolerantie en moet tenslotte -

de consequentie van de onvermijdelijke revolutie aanvaarden
Dit gehele betoog, mijn klachten in de eigen familiesfeer ,

"

tevens de nationale situatie over verschillende functies en

verschillende problematiek aan de kaak stellende , in een ~-
bepaalde zin samenvattende ^ zou globaal gesteld kunnen worde^

dat in wetten en voorschriften over het volk wordt beslist

^

dat voorzieningen er voor het volk zijn en dat bij de «.— ^.-^

educatieve interventie met het volk samen moet worden -—
gezocht naar en gewerkt aan een oplossing van het nationale
politieke vraagstuk en het nationale gezondheidsvraagstuk» -

In deze constellatie van de entropie van voorstellingen met
" de polariteit van het licht en de duisternis ^ is heden de —

-

" positie van het staatsbestuur der Nederlanden adherent aan c

" barrière. —-—»—

~

,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .„„„„„.„^-^

ïf "Een toestand die radicaal versplinterd moet worden ten —

-

" behoeve van het nieuwe evenwicht" (planned change). »««-».». =-.™»—

" Dit betoog resumerende (samenvattende) worden de ^-=»-»—-.«---™—
]

" opvattingen gehuldigd zoals globaal neergezet in de volgende

" - er is sprake van —--.-^™-.~™~.-=-~™™--. .__„__„™_™™™_„™_„^^„_—.- -^j

" ^o^^^ptie
, zwendel , valse verklaringen en misstappen in —

" het medische gebeuren , het gezondheidsgebeuren , de politie
" de advocatuur en regionaal de orde van advocaten , die het

;j
" regionale en nationale systeem danig ondermijnen; -——"«"—— '

" - het voorkómen dat de zaak een wending krijgt, een heimelij
" stigma als gevolg waarvan zij "ondergronds" gaat ^ is in —

-

" ieders belang; — .™„-„-„^^». ,_„ „«„„»„__„™™^».^-.-,»^-'
" ™ dat het staatsbestuur in zijn ijver om de mensheid te ---"—

-

'j

" dienen de naaste voorbijloopt ^ is bekend, ^-™™-.^»»»-..^^-»™™~-'—
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Het volk wordt hier tot een volgzaam kuddedier verlaagd; —

-

» er is sprake van een barrière die radicaal versplinterd —"—
moet worden ten behoeve van een nieuw evenwicht; —— -—»»-.^-.

» het vraagstuk van het gezondheidsgebeuren en daarmede het—-
samenhangende probleem van de verhoudingen onderling ligt -—
heden weer in het middelpunt van de belangstelling; »—

—

» elke Nederlander heeft als staatsburger, alleen of in »»——
groepsverband, het recht en ook de plicht onvolkomenheden ~
en uitwassen in het nationale politieke systeem en het—
nationale gezondheidszorgsysteem aan de kaak stellen en »•—--
verbetering daarvan te eisen. —^ .«.»„.. .^ „„
Dit volgt uit artikel 7 van de Grondwet; — .^~.^. .—._„„,

~ de doelstellingen waarvoor gepleit wordt, zijn het ——^-»—.-»»

doorbreken van verstarde patronen ^ de opheffing van ™».^™™~»»
schijnzekerheden en het scheppen van horizonverruiming in —
een constellatie met » momenteel ™ de polariteit van het
licht en de duisternis. —.-»-»™-»™~™.—™™ »-.™™-„„™„_™.™____„. .

Met betrekking tot deze zaak zijn voor notaris Derks te ——--»

Budel totnutoe negen akten verleden waarin in ik »~™^-»~—.».„™-.».

verklaringen onder ede heb afgelegd. —.—-—.™»—„_„„_ „ ,

Het betreft één akte van drie februari negentienhonderd drie ~

en negentig, twee akten zes en twintig februari negentien- —
honderd drie en negentig, één akte van ——.^ -~—

—

»„-,^

negen maart negentienhonderd drie en negentig, twee akten —.--

van vijf en twintig april negentienhonderd drie en negentig,--

-

twee akten van een en twintig april negentienhonderd drie en -

negentig en één akte van vijf en twintig augustus negentien- -

honderd drie en negentig. ™™~»».»_—..^—.».-»-.—.—.^--^ .„_,„„

Ook uit diverse stukken, zoals brieven, het exclusief de —

—

titelpagina twee en twintig bladzijden tellende rapport —»—.-

"Beleidsactoreo in het gezondheidsstelsel" , van de — -»»—

Intermediare Stichting van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, kranteartikelen en verwijzingen, -»-.™«™-«—

waarvan de kopieën aan deze akte zullen worden gehecht, ^^-^^-^^

kan men een vergelijk trekken om zich te verplaatsen in de
desbetreffende tijdsperiode en kan men harde feiten en — ™
bewijzen stellen, " . —™-™.-»™»~=.^»-»™».».»»™™-»»™™-».^™™.™,™™^™„™™™«.„__„„„

Op verzoek van de comparant zijn de door hem bedoelde stukken "-
aan deze akte gehecht . -»^-"------.".-™- ™™=-.^--»-».-»«»™».™„-„».^».--^^^^_.„»,_ ,_»_

» ~
^

^ „_ Waarvan akte , -

in minuut, is verleden te Budel op de datum in het hoofd van -

—

deze akte vermeld .».-».--»^™~^^«»™-^—.---».».~.-,».»„^^™™™___.™-„___«._______„_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -.™.™^^™=^».»

comparant, die aan mij, notaris, bekend is, heeft deze ™™™-=™.™»-™»=

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben -™™--— »^».»™™.^^^
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs —--

^

te stellen. -—»-»——»=.—.—-™.-,»^».™^™™™.—™».„__™^_».„™_™™™_„__„_____™._
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de »»™——»»-.»
comparant en mij, notaris, ondertekend .----"--"-"—-»,-.^™»„„™™™_-,™-

Volgen handtekeningen van de comparanten en de notaris,

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: '

op 11 januari 2000 door Mr. Theodorus Hubertu-
Johannes Maria op de Laak, notaris te Budel

^

gemeente Cranendonck:




